ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0024/2010/E
Číslo spisu: 4557-2010-BA

Bratislava 4. 12. 2009

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm.
d) prvého a tretieho bodu a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vo veci rozhodnutia o cenách za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike
a za prevádzkovanie systému pre regulovaný subjekt Východoslovenská distribučná, a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361 takto
r o z h o d o l:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1 písm. a),
b) a i) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 písm. a), b) a h) a § 2
písm. a), b) a h) výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009
o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a prílohy
č. 1 až 3 k výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008
č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení výnosu z 1. októbra
2008 č. 7/2008, výnosu z 10. júna 2009 č. 2/2009 a výnosu z 9. septembra 2009
č.
7/2009
(ďalej
len
„výnos
č.
2/2008“),
pre
regulovaný
subjekt
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361 určuje na
obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010
1. tarifu 9,6 €/MWh (TSS2010) za poskytovanie systémových služieb
pre prevádzkovateľov miestných distribučných sústav a koncových odberateľov
elektriny
priamo
pripojených
do
regionálnej
distribučnej
sústavy
Východoslovenská distribučná, a.s.,
2. tarifu 2,88 €/MWh (0,3xTSS2010) za systémové služby:
a) pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pripojeného do distribučnej
sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. Tarifa 2,88 €/MWh sa vzťahuje na
množstvo elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny
prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy alebo v inom zariadení na výrobu
elektriny pripojených do miestnej distribučnej sústavy a dodanej koncovým
odberateľom elektriny v rámci miestnej distribučnej sústavy alebo spotrebovanej pre
vlastnú spotrebu v rámci miestnej distribučnej sústavy, okrem elektriny spotrebovanej
pre vlastnú spotrebu na výrobu elektriny,
b)
pre
výrobcov
elektriny
pripojených
do
distribučnej
sústavy
Východoslovenská distribučná, a.s. Tarifa 2,88 €/MWh sa vzťahuje na množstvo
elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny a dodanej
koncovým odberateľom elektriny priamym vedením alebo spotrebovanej pre vlastnú
spotrebu výrobcu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny,
okrem elektriny spotrebovanej pre vlastnú spotrebu na výrobu elektriny,

3. tarifu 6,3 €/MWh TPS2010 za prevádzkovanie systému pre pre prevádzkovateľov
miestných distribučných sústav a koncových odberateľov elektriny pripojených do
regionálnej distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.,
4. tarifu 1,89 €/MWh (0,3xTPS2010 za prevádzkovanie systému:
a) pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pripojeného do distribučnej
sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. Tarifa 1,89 €/MWh sa vzťahuje na
množstvo elektriny vyrobenej v vlastnom zariadení na výrobu elektriny
prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy alebo v inom zariadení na výrobu
elektriny pripojených do miestnej distribučnej sústavy a dodanej koncovým
odberateľom elektriny v rámci miestnej distribučnej sústavy alebo spotrebovanej pre
vlastnú spotrebu v rámci miestnej distribučnej sústavy, okrem elektriny spotrebovanej
pre vlastnú spotrebu na výrobu elektriny,
b)
pre
výrobcov
elektriny
pripojených
do
distribučnej
sústavy
Východoslovenská distribučná, a.s. Tarifa 1,89 €/MWh sa vzťahuje na množstvo
elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny a dodanej
koncovým odberateľom elektriny priamym vedením alebo spotrebovanej pre vlastnú
spotrebu výrobcu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny,
okrem elektriny spotrebovanej pre vlastnú spotrebu na výrobu elektriny,
5. tarifu za prevádzkovanie systému TPSVSD2010 (-)3,8157 €/MWh, to znamená
3,8157
€/MWh
bude
Východoslovenská
distribučná,
a.s.
fakturovať
prevádzkovateľovi prenosovej sústavy za každú MWh elektriny odobratej
z distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. koncovými odberateľmi
elektriny,
6.
€ ako plánovanú alikvotnú časť nákladov zohľadnenú v tarife za
prevádzkovanie systému. Z toho je plánovaná alikvotná časť nákladov PNNhu2010 za
elektrinu preukázateľne vyrobenú z domáceho uhlia v tepelných elektrárňach výrobcu
elektriny, ktorého výroba na území Slovenskej republiky bola v roku 2008 vyššia ako
10 TWh vo výške
€, plánovaná alikvotná časť nákladov PNOZEKV2010
za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a technológiami kombinovanej
výroby elektriny a tepla vo výške
€ a korekcia výnosov z uplatňovania
tarify za prevádzkovanie sytému a nákladov z nákupu elektriny vyrobenej
z obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanou výrobou alebo z domáceho uhlia za
rok 2008 vo výšké
€.
Všetky uvedené tarify a hodnoty sú bez DPH.
Odôvodnenie:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
vo všeobecnom hospodárskom záujme a z dôvodu bezpečnosti dodávok elektriny uložilo
rozhodnutím č. 4/2009 z 16. júla 2009 subjektu Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47 ,
821 09 Bratislava, IČO 35 829 052 počnúc dňom 1. januára 2010 tieto povinnosti:
a) vyrábať elektrinu z domáceho uhlia v roku 2010 v objeme 1 890 GWh a dodávať elektrinu
vyrobenú z domáceho uhlia v roku 2010 v objeme 1 659 GWh,
b) dodržať podiel vyrobenej elektriny z domáceho uhlia vo výške najviac 15 % na celkovej
domácej spotrebe elektriny na vymedzenom území v jednotlivých rokoch,
c) dodržať cenu elektriny vyrobenej z domáceho uhlia určenej Úradom pre reguláciu
sieťových odvetví ( ďalej len „úrad“ ) v súlade s § 12 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
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v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“).
Ministerstvo súčasne uložilo :
- rozhodnutím č. 5/2009 z 16. júla 2009 prevádzkovateľovi prenosovej sústavy spoločnosti
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. počnúc dňom 1. januára 2010 tieto povinnosti:
a) zabezpečiť prednostný prístup a prednostný prenos elektriny vyrobenej z domáceho uhlia
na vymedzenom území,
b) sledovať podiel vyrobenej elektriny z domáceho uhlia na celkovej domácej spotrebe
elektriny na vymedzenom území v jednotlivých rokoch.
- rozhodnutiami č. 10/2009, 6/2009, 8/2009 zo dňa 16. júla 2009 prevádzkovateľom
distribučných
sústav
spoločnostiam
ZSE
Distribúcia,
a.s.,
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s. počnúc
dňom 1. januára 2010 tieto povinnosti:
- zabezpečiť prednostný prístup a prednostnú distribúciu elektriny vyrobenej z domáceho
uhlia na časti vymedzeného územia,
- rozhodnutiami č. 11/2009, 7/2009, 9/2009 zo dňa 16. júla 2009 – spoločnostiam
ZSE Energia, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s. a Východoslovenská energetika a.s.
počnúc dňom 1. januára 2010 tieto povinnosti:
prednostne dodávať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia v objeme:
ZSE Energia, a.s.
756 GWh
Stredoslovenská energetika, a.s.
542 GWh
Východoslovenská energetika a.s. 361 GWh
z celkového objemu elektriny dodanej koncovým odberateľom na časti vymedzeného územia.
Na základe rozhodnutí ministerstva určil úrad pre subjekt Slovenské elektrárne, a.s.
tarify a alikvotnú časť nákladov súvisiacich s výrobou elektriny z domáceho uhlia, ktoré
rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú výšku tarify za prevádzkovanie systému fakturovanú
prevádzkovateľom distribučnej sústavy koncovým odberateľom elektriny.
Na základe uvedeného podľa § 14 ods. 1 zákona o regulácii začal úrad dňa 24.11.2009
z vlastného podnetu cenové konanie vo veci rozhodnutia o cenách za poskytovanie
systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na rok 2010 pre
regulovaný subjekt Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
IČO 36 599 361 (ďalej len „regulovaný subjekt“).
Pri určení plánovanej alikvotnej časti nákladov zohľadnených v tarife
za prevádzkovanie systému za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
technológiami kombinovanej výroby elektriny a tepla a z domáceho uhlia je pre regulovaný
subjekt uvažované na rok 2010 s parametrami
a) PQSTR2010 vo výške 362 075 MWh,
b) ACESTR2010 vo výške 55,4032 €/MWh,
c) CESTR2010 vo výške
€/MWh,
d) NSTR2010 vo výške
€,
e) NDOP2010 vo výške
€,
f) NDD2010 vo výške
€,
g) PQSTRprek2010 vo výške
MWh,
h) PCQSTR2010 vo výške
MWh,
i) CEDD2010 vo výške
€/MWh,
j) PCEPTRH2010 vo výške
€/MWh,
k) DOP2010 vo výške 40,2471 €/MWh.
Úrad podľa § 14 ods. 2 zákona o regulácii úrad listom č. 14587/2009/BA zo dňa
24.11.2009 regulovanému subjektu a listom č. 14602/2009/BA zo dňa 24.11.2009
ministerstvu oznámil, že začal cenové konanie z vlastného podnetu vo veci rozhodnutia
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o určení ceny. V oznámeniach o začatí cenového konania súčasne úrad vyzval účastníkov
cenového konania, aby sa v určenej lehote vyhadrili k podkladom cenového rozhodnutia
Regulovaný subjekt sa listom zo dňa 4. 12. 2009 evidovaným úradom pod
č. 15563/2009/BA vyjadril k podkladom na rozhodnutie, v ktorom
a) „nemá pripomienky k údajom týkajúcim sa výpočtu viacnákladov OZE a KVET
z existujúcich zdrojov výroby elektriny“,
b) nesúhlasí s hodnotou korekcie za rok 2008 vo výške
€ a trvá na korekcii za
rok 2008 vo výške
€, ktorú deklaroval listom 17/VSD/OMR/2009 zo dňa
30.6.2009. Úrad neakceptuje výpočet korekcie predložený regulovaným subjektom listom
17/VSD/OMR/2009, pretože v predmetnom výpočte korekcie je uvažované aj s tarifou za
systémové služby, čo je v rozpore s výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla
2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení výnosu
z 1. októbra 2008 č. 7/2008, výnosu z 10. júna 2009 č. 2/2009 a výnosu z 9. septembra 2009
č. 7/2009 (ďalej len „výnos č. 2/2008“). Úrad zahrnul do nákladov tarify za prevádzkovanie
systému na rok 2010 korekciu za rok 2008 vo výške
€ na základe výpočtu
podľa odseku 8 časť B a odseku 3 časť D prílohy k výnosu č. 2/2008 pri zohľadnení
skutočných viacnákladov na OZE a KVETv roku 2008 a skutočných tokov elektriny v roku
2008 podľa údajov regulovaného subjektu uvedených v liste 17/VSD/OMR/2009 zo dňa
30.6.2009 evidovanom úradom pod č. 8282/2009/BA,
c) žiada zohľadniť do tarify TPS2010 aj viacnáklady vo výške
€ na plánované
množstvo elektriny vyrobené „v zdrojoch, ktoré budú uvedené do výroby do konca roka 2009,
resp. počas roka 2010“. Úrad zohľadnil regulovanému subjektu do TPS2010 plánované
viacnáklady výrobcov elektriny z OZE a kombinovanou výrobou, tak ako je to uvedené v liste
úradu č. 13357/2009/BA zo dňa 4. 11. 2009, ktorý je odpoveďou na list regulovaného
subjektu č. 015/RM RS/2009 zo dňa 30. 10. 2009. Výrobcom elektriny je podľa § 2 písm. b)
bodu prvého zákona č. 656/2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“)„fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá má oprávnenie na výrobu elektriny podľa tohto zákona“. Podľa písm. c) ods. 6 časť B
prílohy č. 1 k výnosu č. 2/2008 možno do výpočtu viacnákladov vstupujúcich do TPS2010
zahrnuť len plánované množstvo elektriny výrobcov elektriny definovaných zákonom
o energetike a nie plánované množstvo elektriny „plánovaných výrobcov elektriny“. Úrad
posúdil výšku planovaných viacnákladov regulovaného subjektu vstupujúcich do TPS2010
z dôvodu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanou výrobou a určil
ich vo výške
€.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa k predloženým podkladom
v určenej lehote nevyjadrilo.
Úrad po vyhodnotení podkladovna rozhodnutie o určení ceny dospel k záveru,
že určené ceny sú v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 1 písm. a), b) a h) a § 2 písm.
a), b) a h) výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu
cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania (oznámenie
č. 238/2009 Z. z.) a prílohou č. 1 až 3 k výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike (oznámenie
č. 311/2008 Z. z.) v znení výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 1. októbra 2008
č. 7/2008 (oznámenie č. 377/2008 Z. z.), výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 10. júna 2009 č. 2/2009 (oznámenie č. 239/2009 Z. z.) a výnosu
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 9. septembra 2009 č. 7/2009 (oznámenie
č. 362/2009 Z. z.) a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 19a ods. 5 zákona
o regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík, predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu.
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